
Hova fordulhat, ha munkahelyén hatalommal való visszaélés, zaklatás érintettje? 

NANE 

segélyvonal 

bántalmazott 

nőknek 

06-80-505-101 

hétfő, kedd, csütörtök, péntek  

18-22ig 

ingyenesen hívható mobilról is 

Hívja a vonalat, ha: 

szeretné átbeszélni a helyzetét 

és a lehetőségeit, 

többet szeretne tudni a 

bántalmazás természetrajzáról 

érdekli, hogy hogyan 

támogathatná érintett 

ismerősét, kollégáját, rokonát, 

tanítványát. 

A hívásokat a NANE Egyesület 

kiképzett önkéntesei fogadják 

anonimitást biztosítva a 

hozzájuk fordulóknak. 

szexuális erőszak 

segélyvonal 

 

06-30-982-5469 

péntek 10-14 

mobil tarifával hívható 

 

Hívja a vonalat, ha: 

szexuális erőszak vagy zaklatás 

érte 

szeretné átbeszélni a helyzetét 

és a lehetőségeit 

érdekli, hogy hogyan 

támogathatná érintett 

ismerősét, kollegáját, rokonát, 

tanítványát 

családon belüli, párkapcsolati 

erőszakkal kapcsolatban 

szeretne segítséget kérni, de az 

esti időpontok nem 

megfelelőek Önnek. 

Patent jogsegélyszolgálat 

06-70-252-5254 szerdánként 

16 -18 óráig és csütörtökönként 

10-12 óráig 

Email: 

jog@patent.org.hu 

Keresse a 

jogsegélyszolgálatot, ha: 

kifejezetten jogi természetű 

kérdései vannak a családon 

belüli erőszakkal, 

párkapcsolati erőszakkal, vagy 

a nők- és gyerekek elleni 

erőszak egyéb formáival 

kapcsolatban, szeretné egy 

témában járatos jogásszal 

átbeszélni a helyzetét 

https://fuggetlen.sharepoint.com/sites/fesz/Megosztott%20dokumentumok/Projektek/ARCHIV/Minekmentoda/nane.hu
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Traumaközpont pszichológiai 

segítségnyújtás, 

terápia 

06-1-349-1450  

Email:  

info@traumakozpont.hu 

 

Rendelő: 

1133 Budapest 

Kárpát u. 1/b. 

6. emelet – kapucsengő: 124 

 

Elsősorban olyan kliensek 

bejelentkezését várják, 

akiknek a traumák és azok 

utóhatásainak 
feldolgozásában pszichológiai 

segítségre van szüksége. 

Központunkban olyan, széles 

és heterogén társadalmi kört 

érintő traumák 

feldolgozásában segítünk, 

mint 

 a szexuális visszaélés, 

 a lelki vagy fizikai 

bántalmazás, 

 átélt súlyos 

bűncselekmény, 

 áldozati érintettség 

emberkereskedelemben, 

közlekedési balesetben, 

természeti 

katasztrófában. 

 

dr. Sebestyén 

Andrea 

zaklatasmentes.hu 

jogi és nemjogi 

tanácsadás 

+36-70-258-8018 

Email: 

a.sebestyen@zaklatasmentes.hu 

Missziója elsősorban a 

zaklatás megelőzése és 

(amennyiben mégis 

megtörtént) tisztességes 

kezelése a tudatosítás, az 

érzékenyítés (kontextualizálás, 

a másik oldalon levők 

nézőpontjainak megismerése, 

önismeret, önreflexió 

megtanulása) eszközeivel. 

 

Előadóművészeknek: 

 

Előadóművészi 
Jogvédő Iroda 

jogsegélyszolgálat +36-1-479-5164 

 
Email:  
info@eji.hu 

Az EJI támogatási keretet 
különített el azon művészek 
számára, akik 
tevékenységükkel közvetlen 
összefüggésben szexuális 
zaklatásnak vannak kitéve. Cél, 
hogy az érintettek a 
leghatékonyabb formában 
jussanak hozzá a számukra 
szükséges jogi, illetve 
pszichológiai segítséghez. 
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